25. marts 2021

Mere genåbning af skolen efter påske
Kære kursister på HF-enkeltfag
Et flertal i Folketinget har vedtaget en plan for mere genåbning af samfundet efter påske. Planen omfatter mere
genåbning af ungdoms- og voksenuddannelserne, og derfor åbner vi skolen for 50 % fysisk undervisning for
alle elever og kursister fra 6. april. Det betyder, at du skal møde til undervisning på skolen hver anden uge, mens
du hver anden uge fortsat skal have virtuel undervisning.
Da vi nu får mange flere elever og kursister ind på skolen til 50 % fysisk undervisning, har vi ændret i den
plan, du tidligere har fået besked om. Det betyder, at din første uge med fysisk undervisning efter påske er
uge 14, der starter tirsdag den 6. april. Herefter har du virtuel undervisning i uge 15 og fysisk undervisning igen
i uge 16, uge 18, uge 20 osv.
Den fysiske undervisning omfatter alle de fag, du har sammen med dit stamhold. Eventuelle valgfag, hvor du er
blandet med elever og kursister fra andre hold, vil fortsætte som virtuel undervisning.
Den virtuelle undervisning skal du fortsat følge hjemmefra, men hvis du har udfordringer med at nå frem og
tilbage mellem dit hjem og skolen mellem lektionerne, er det også muligt at sidde på skolen og følge den
virtuelle undervisning. I så fald skal du sidde i festsalen, i studiecenteret eller i det lokale, hvor du har haft fysisk
undervisning.
Undervisningen forlænges frem til den 4. juni for alle daghold.
Fysisk undervisning på skolen i uge 14, 16, 18, 20, 22:
Klasse/Hold

Undervisningslokale

Ekstra lokale Indgang

Introholdet (da C, en C og sa C)

247

249

Ved kantinen

DSA B-niveau

250

251

Ved kantinen

DSA C-niveau

349

348

Hovedindgang

HfE kemi C, geo C, bio C

243

240

Ved kantinen

MVU1 (da og en)

15

16

Terningen

MVU2 (da)

347

345

Hovedindgang

Januarholdet (en B og ps C)

344

342

Hovedindgang

Går du ikke i ovenstående hold, skal du fortsætte med ren virtuel undervisning. Hvis du er tilmeldt fag som
fjernundervisning, fortsætter de også som ren online undervisning.
Det vil fortsat være et krav for at møde på skolen, at du har en negativ coronatest, og at du bærer mundbind på
fællesarealerne.

Om eksaminer
Som enkeltfagskursist kan du maks. komme op til fire eksaminer med fysisk fremmøde på skolen, uanset hvor
mange fag du følger. De mundtlige eksaminer, der er planlagt til at blive afholdt fra 14. juni til 23. juni, bliver
afholdt som almindelige mundtlige eksaminer med fremmøde på skolen og deltagelse af både censor og
eksaminator. De øvrige fag bliver afsluttet med en standpunktskarakter.
Hvis du følger faget dansk, så bliver skriftlig eksamen i dansk gennemført med fremmøde, som den eneste
skriftlige eksamen. Skriftlig eksamen i dansk er den 21. maj.
Eksamen i EP bliver også gennemført, og denne eksamen kan godt ligge i perioden fra 20. maj til 11. juni, selv
om de øvrige mundtlige eksaminer er aflyst i den periode.
Eksamensplanen bliver offentliggjort i starten af maj.
Hvis du skal møde til eksamen på skolen, skal du huske at medbringe billedlegitimation og en negativ
coronatest, som er maks. 72 timer gammel.

Vi ønsker jer alle en god påske og glæder os rigtigt meget til at se jer på skolen igen.
Med venlig hilsen
Lena S. Lindblad
Rektor

